
Metodiskais darbs Saldus 
rajonā

Aija Pelīte,
SPB galvenā metodiķe

Publisko bibliotēku metodiķu seminārs, 2008.gada 
1.oktobrī.



Mantojums
Iepriekšējo gadu izdarītais
Darba metodes un formas ar jaunu saturu
Semināru tēmas:

fondu attīrīšana no novecojušās literatūras;
bibliotēku telpu labiekārtošana;
noformējums; 
pasākumu kvalitāte, to daudzveidība;
jauno kadru apmācība;
izbraukumi uz citām bibliotēkām;
iepazīstināšana ar aktualitātēm valstī;
jaunākās literatūras apskati, konkursi darba 

uzlabošanai 



Zirņu b-kas ēka 
70-gados





K.Skujenieks ciemojas 
Vadakstē



Saldus pilsētas bibliotēkā



Ezeres pagasta bibliotēkas izstāde



Nīgrandes pagasta bibliotēkas jaunās 
telpas



Attieksme

“Cik interesanti un noderīgi!’’
“Strādāju kā protu!”
“Vai tad tā jādara?”



Tālākizglītība
36 stundu kursi
Semināri ar lekcijām
Kursi ar konkrētu tēmu
Kultūras koledža
Bakalaura programmas apguve
Studijas maģistratūrā



Angļu valodas apguve



Starptautisks seminārs



B.Geitsa  kursi 



IKT - arvien aktuālas
Bibliotekāra zināšanas un prasmes
Lietotāju apmācības
Jaunā lasītāja audzināšana



Plānošana
Aktuālais nākošajā gadā
Vidēja termiņa plāni
Nākotnes vīzija



Idejas
Rajona bibliotēku apmeklējums
Ciemos pie kolēģiem citos rajonos
Starptautiskā pieredze



Uz Remtes pils kāpnēm



Pie Kuldīgas kolēģiem



Mājupceļā no Ventspils





Klaipēdā



Žemaitijā



Kopīgie pasākumi
Konferences, semināri, t.sk. 
izbraukuma
Noslēguma pasākumi bērniem
Darba, dzīves jubilejas
Gada noslēgums



Pēc LBB konferences



Bērnu žūrijas noslēgums 



A.Brigaderes projekta noslēgums



2008.gada darba un dzīves jubilāri



Kas bibliotekāriem gaidāms Žurkas 
gadā? (2007.gada noslēgums)



Metodiķa loma
Rajona bibliotēku attīstībā
Bibliotekāru izglītošanā
Darba organizēšanā
Savstarpējā komunikācijā



Problēmas, risinājumi, atziņas
Atbildība
Bibliotekāra laiks
Informācijas aprite
Ierēdņu attieksme
Cilvēciskais faktors



Lai mums veicas!

Paldies par uzmanību!
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